
 

 

Klasa 4A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 4.05-7.05.2021 
J. Korczak, Król Maciuś I - analiza 
i interpretacja lektury. Projekty uczniów.  
10.05-14.05.2021 
List do Króla Maciusia. 
Nieodmienne części mowy. 
Zaproszenie i podziękowanie.  
Pisownia wielką literą - imiona, nazwiska, 
tytuły. 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska-
Malinowska 

Matematyka Nieobecność nauczyciela Microsoft Teams, Librus Beata Uszyńska 

Przyroda 04-07.05.2021 
Warunki życia w wodzie. 
Z biegiem rzeki. 
10-14.05.2021 
Życie w jeziorze. 
Strefy życia w jeziorze. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka 04-07.05.2021 
Dla ciebie, mamo. Śpiewamy, tańczymy 
i gramy dla mamy 
10-14.05.2021 
Niech żyją wszystkie dzieci. Piosenki i 
zabawy dzieci z całego świata 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 4-7.05.2021r. 
- 
10-14.05.2021r. 
Romuald Traugutt i powstanie styczniowe. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

04-07.05.2021 

Jak kupić bilet w autobusie? - ćwiczenia w 
mówieniu. 
Określanie częstotliwości wykonywania 
czynności za pomocą przysłówków. 
10-14.05.2021 

Niecodzienne codzienne czynności młodych 
ludzi wykonujących ciekawe zajęcia w 
przeczytanych tekstach. 
Opisywanie zwykłego piątku z zachowaniem 
kolejności wydarzeń. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

04-07.05.2021 

Jak kupić bilet w autobusie? - ćwiczenia w 
mówieniu. 
Określanie częstotliwości wykonywania 
czynności za pomocą przysłówków. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

10-14.05.2021 

Niecodzienne codzienne czynności młodych 
ludzi wykonujących ciekawe zajęcia w 
przeczytanych tekstach. 
Opisywanie zwykłego piątku z zachowaniem 
kolejności wydarzeń. 
Opisywanie zwykłego piątku z zachowaniem 
kolejności wydarzeń. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 04.05 – 07.05 Platforma Microsoft Teams oraz Sylwia Łaskowska 



Kompozycja 
10.05 – 14.05 
Kompozycja symetryczna i asymetryczna 

dziennik elektroniczny Librus 

Technika 04.05 – 07.05 
Rowerem przez skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym i kierowanym 
10.05 – 14.05 
Pierwsza pomoc 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 04-07.05.2021 
Metody stosowane w komputerowym 
pisaniu – operacje na fragmencie tekstu. 
10-14.05.2021 
Metody stosowane w komputerowym 
pisaniu – zasady poprawnego pisania, listy 
wypunktowane i numerowane. 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia 04-07.05.2021 
Trudności w wierze. 
10-14.05.2021 
Jezus z Nazaretu. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na 
w/w przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F  04-07.05.2021r  
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 
10-14.05.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez  Teamsa oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 
Sprawdzanie wiedzy  i 
wykonanej pracy poprzez 
Teamsa i Librusa. 

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcza 

04-07.05.2021 

- 

10-14.05.2021 

Bądź superbohaterem 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Alina Brzykcy 

 

Klasa 4B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 4.05-7.05.2021 
J. Korczak, Król Maciuś I - analiza 
i interpretacja lektury-projekty uczniów.  
10.05-14.05.2021 
List do Króla Maciusia. 
Nieodmienne części mowy. 
Zaproszenie i podziękowanie.  
Pisownia wielką literą - imiona, nazwiska, 
tytuły. 

Microsoft Teams, Librus Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

Matematyka Nieobecność nauczyciela. Microsoft Teams, Librus Beata Uszyńska 

Przyroda 04-07.05.2021 
Sprawdzian wiadomości z działu „Poznajemy 
krajobraz najbliższej okolicy” 
10-14.05.2021 
Z biegiem rzeki. 
Życie w jeziorze. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Muzyka 04-07.05.2021 
Dla ciebie, mamo. Śpiewamy, tańczymy 
i gramy dla mamy 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 



10-14.05.2021 
Niech żyją wszystkie dzieci. Piosenki i 
zabawy dzieci z całego świata 

Historia 4-7.05.2021r. 
Quiz z rozdziału 3. ,, Wojny i upadek 
Rzeczypospolitej”. 
10-14.05.2021r. 
Omówienie Quizu z rozdziału 3. ,,Wojny i 
upadek Rzeczy[pospolitej”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

04-07.05.2021 
Zastosowanie czasu Present Simple w 
opisywaniu czynności codziennych. 
Jak kupić bilet w autobusie? – ćwiczenia w 
mówieniu. 
10-14.05.2021 
Określanie częstotliwości wykonywania 
czynności za pomocą przysłówków. 
Niecodzienne codzienne czynności młodych 
ludzi wykonujących ciekawe zajęcia. 
Opisywanie zwykłego piątku z zachowaniem 
kolejności wydarzeń 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

04-07.05.2021 
Tomek and Friends – daily routine. 
Zastosowanie czasu Present Simple w 
opisywaniu czynności codziennych. 
10-14.05.2021 
Jak kupić bilet w autobusie? – ćwiczenia w 
mówieniu. 
Określanie częstotliwości wykonywania 
czynności za pomocą przysłówków. 
Niecodzienne codzienne czynności młodych 
ludzi wykonujących ciekawe zajęcia. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 04.05 – 07.05 
Kompozycja 
10.05 – 14.05 
Kompozycja symetryczna i asymetryczna 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 04.05 – 07.05 
Pierwsza pomoc 
10.05 – 14.05 
Pierwsza pomoc 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 04-07.05.2021 
Tworzymy tekst komputerowy – tworzymy 
akapity i je wyrównujemy. 
10-14.05.2021 
Tworzymy tekst komputerowy – zmieniamy 
parametry czcionki. 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia 04-07.05.2021 
Trudności w wierze. 
10-14.05.2021 
Jezus z Nazaretu. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na 
w/w przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F  04-07.05.2021r  
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 
10-14.05.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 

Komunikacja z uczniami, 
poprzez platformę Microsoft 
Teams oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Damian Tucin 



brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 

Godzina 
wychowawcza 

Porozmawiajmy o Konstytucji 3 Maja – 
pogadanka. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

 

Klasa 5A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 04-07.05.2021 
 - Nowe mieszkanki ulicy Miodowej 
(„Katarynka”) 
 – Jak ciekawie opowiadać? 
 - Po co nam przydawki? 
- Jak rozjaśnić obraz świata? – „Przepaść” 
Tadeusz Różewicz 
10-14.05.2021 – omówienie lektury 
„Tajemniczy ogród” 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 04-07.05.2021 
- Pole równoległoboku i rombu. 
10-14.05.2021 
- Pole trójkąta 
- Pole trapezu. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 04-07.05.2021 
Podsumowanie z działu „Tkanki i organy 
roślinne”. 
10-14.05.2021 
Sprawdzian z działu „Tkanki i organy 
roślinne”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 04-07.05.2021 
- wymienia na podstawie mapy strefy 
klimatyczne i krajobrazowe na Ziemi. 
10-14.05.2021 
- badanie osiągnięć ucznia i efektów 
kształcenia. 
 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny 
Librus oraz przez platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy (w 
formie zdjęcia) na w/w 
przekaźniki elektroniczne 

Ewa Żelisko 

Muzyka 04-07.05.2021 
Stanisław Moniuszko 
i polska opera narodowa. 
Sylwetka Stanisława Moniuszki. Opera jako 
forma muzyczna 
10-14.05.2021 
Warsztat muzyczny 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Anna Jakubiak 

Historia 4-7.05.2021r. 
Tajemnice sprzed wieków- kto spisywał 
dzieje Polski? 
- 
10-14.05.2021r. 
Podsumowanie rozdziału 6. ,,Polska 
pierwszych Piastów”. 
Rozbicie dzielnicowe. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

04-07.05.2021 

Zastosowanie czasu past simple w 
opisywaniu przeszłych wydarzeń w oparciu 
o historyjkę obrazkową "The Superfriends". 
Życie Mikołaja Kopernika - rozmowy w 
oparciu o przeczytane i wysłuchane teksty. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



10-14.05.2021 

List prywatny opisujący wydarzenia 
niezwykle spędzonego dnia - ćwiczenia w 
pisaniu. 
Praca projektowa - osoba, którą podziwiam 
w oparciu o tekst pt. " Madame Tussauds". 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Język angielski 
2 

04-07.05.2021 
Miasto duchów – rozmowy o różnych 
miastach w oparciu o przeczytany tekst 
„Ghost town”. 
Opis miasta lub miejscowości – ćwiczenia w 
pisaniu. 
Praca projektowa – miasto w Polsce – 
przewodnik turystyczny. 
10-14.05.2021 
Revision 6 – podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 6. 
Przygotowanie do sprawdzianu – ćwiczenia 
na rozumienie tekstów czytanych. 
Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 
6. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 04.05 – 07.05 
Praca z natury 
10.05 – 14.05 
Skansen 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 04.05 – 07.05 
Szkice techniczne 
10.05 – 14.05 
To umiem - podsumowanie 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 04-07.05.2021 
Wstawiamy do tekstu kształty i grupujemy 
obiekty. 
10-14.05.2021 
Wstawiamy do tekstu tabelę. 
 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia 04-07.05.2021 
Bóg mocy. 
10-14.05.2021 
Bóg łaski. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na 
w/w przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
Dziewczyny 

04-07.05.2021r  
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 
10-14.05.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez  Teamsa oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 
Sprawdzanie wiedzy  i 
wykonanej pracy poprzez 
Teamsa i Librusa. 

Mariusz Firszt 

W-F Chłopcy  04-07.05.2021r  
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 
10-14.05.2021r  

Komunikacja z uczniami, 
poprzez platformę Microsoft 
Teams oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Damian Tucin 



- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 

Godzina 
wychowawcza 

04-07.05.2021 
- Porozmawiajmy o Konstytucji 3 Maja 
10-14.05.2021 
- Integracja – Jaka jest? 

pogadanka, dyskusja na 
platformie Teams 

Joanna Ołdak 

 

Klasa 6A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i sprawdzania 
wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 04-07.05.2021 
Związki frazeologiczne. Ćwiczenia 
praktyczne. 
10-14.05.2021 
Ćwiczenia redakcyjne: opowiadanie. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyńska 

Matematyka 04-07.05.2021 

Zadania tekstowe. 

Zadania tekstowe. 

Zadania utrwalające. 

Zadania utrwalające. 

10-14.05.2021 

Zadania utrwalające. 
Zadania utrwalające. 
Powtórzenie wiadomości. 
Sprawdzian wiadomości-równania. 

Aktywność podczas zajęć zdalnych, 
rozwiązywanie praktyczne zadań, 
kartkówki, sprawdziany, quizy przy 
użyciu aplikacji, programów, 
platformy Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Biologia 04-07.05.2021 
Podsumowanie działu „Kręgowce 
zmiennocieplne”. 
10-14.05.2021 
Sprawdzian wiadomości z działu 
„Kręgowce zmiennocieplne”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 10-14.05.2021 
- przedstawia atrakcje turystyczne 
Litwy i Białorusi na podstawie mapy 
i fotografii. 
 

Komunikacja z uczniami wysyłanie 
zadań, poleceń poprzez dziennik 
elektroniczny Librus oraz przez 
platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów wykonanej 
pracy (w formie zdjęcia) na w/w 
przekaźniki elektroniczne 

Ewa Żelisko 

Muzyka 04-07.05.2021 
Muzyka XX wieku – Witold Lutosławski. 
Muzyka ubiegłego stulecia i jej twórcy. 
Nauka piosenki Pióreczko 
10-14.05.2021 
Jazz, czyli wielka improwizacja. Muzyka 
jazzowa. Nauka piosenki Szalony jazz 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 4-7.05.2021r. 
Republika Francuska. 
- 
10-14.05.2021r. 
Omówienie Quizu z rozdziału 5. ,, 
Upadek Rzeczypospolitej”. 
Epoka Napoleona Bonapartego. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język angielski 
1 

04-07.05.2021 

Młodzi ludzie muszą więcej spać - 
ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu i 

Teams, Librus Alina Brzykcy 



rozumieniu tekstu pisanego 

Revision 7 - podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 7. 
10-14.05.2021 

Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 

Wyposażenie domu. Zagadki 
kryminalne. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

Język angielski 
2 

04-07.05.2021 

Młodzi ludzie muszą więcej spać - 
ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu i 
rozumieniu tekstu pisanego 

Revision 7 - podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 7. 
10-14.05.2021 

Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 

Wyposażenie domu. Zagadki 
kryminalne. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
3 

04-07.05.2021 
Revision 6 – podsu,owanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 6. 
Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. 
10-14.05.2021 
Revision Units 5-6 – utrwalenie 
wiadomości obejmujących materiał z 
rozdziałów 5 i 6. 
Sprawdzian umiejętności z zakresu 
materiału z rozdziałów 5-6. 
Choroby i urazy. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 04.05 – 07.05 
Architektura 
10.05 – 14.05 
Początki nowoczesnej architektury 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 04.05 – 07.05 
To takie proste – sekrety elektroniki 
10.05 – 14.05 
To umiem - podsumowanie 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 04-07.05.2021 
Tworzymy multimedialną „Bajkę o 
rybaku i rybce” w środowisku Baltie. 
10-14.05.2021 
Dodajemy dźwięk do programu i drugą 
scenę z bajki. 

Aktywność podczas zajęć zdalnych, 
rozwiązywanie praktyczne zadań, 
kartkówki, sprawdziany, quizy przy 
użyciu aplikacji, programów, 
platformy Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia 04-07.05.2021 
Post. 
10-14.05.2021 
Modlitwa Kościoła. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

 04-07.05.2021r  
- wpływ ćwiczeń siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego ciała 
na prawidłową postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji 
na temat najlepszych sportowców 
świata. 
10-14.05.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 

Komunikacja z uczniami, wysyłanie 
zadań, poleceń poprzez dziennik 
elektroniczny. Sprawdzanie wiedzy 
poprzez wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie filmów 
oraz wyników prób sprawności 
fizycznej ) na pocztę elektroniczną. 

Mariusz Firszt 



mięśni brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji 
na temat najlepszych sportowców 
świata. 

W-F chłopcy  04-07.05.2021r  
- wpływ ćwiczeń siłowych z 
wykorzystaniem ciężaru własnego ciała 
na prawidłową postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji 
na temat najlepszych sportowców 
świata. 
10-14.05.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
mięśni brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji 
na temat najlepszych sportowców 
świata. 

Komunikacja z uczniami, poprzez 
platformę Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

04-07.05.2021 
Jak radzić sobie ze stresem?. Burza 
mózgów. 
10-14.05.2021 
Praca zawodowa moich rodziców. 
Prezentacja zawodów z udziałem 
rodziców. 

Aktywność podczas zajęć zdalnych, 
dyskusja przy użyciu platformy 
Teams i dziennika elektronicznego 
Librus 

Paulina Mroczek 

 

Klasa 6B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i sprawdzania 
wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 04-07.05.2021 
Ćwiczenia redakcyjne: opowiadanie. 
10-14.05.2021 
Fonetyka. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyńska 

Matematyka 04-07.05.2021 
-Upraszczanie wyrażeń algebraicznych. 
- Zapisywanie równań. 
10-14.05.2021 
- Rozwiązywanie równań. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 04-07.05.2021 
- 
10-14.05.2021 
Podsumowanie działu „Kręgowce 
zmiennocieplne”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 04-07.05.2021 
- przedstawia atrakcje turystyczne 
Litwy i Białorusi na podstawie mapy 
i fotografii. 
10-14.05.2021 
- korzystając z mapy, projektuje 
wycieczkę na Litwę i Białoruś. 
 

Komunikacja z uczniami wysyłanie 
zadań, poleceń poprzez dziennik 
elektroniczny Librus oraz przez 
platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów wykonanej 
pracy (w formie zdjęcia) na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Muzyka 04-07.05.2021 
Muzyka XX wieku – Witold Lutosławski. 
Muzyka ubiegłego stulecia i jej twórcy. 
Nauka piosenki Pióreczko 
10-14.05.2021 
Jazz, czyli wielka improwizacja. Muzyka 
jazzowa. Nauka piosenki Szalony jazz 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 4-7.05.2021r. 
Republika Francuska. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 



Omówienie Quizu z rozdziału 5. 
,,Upadek Rzeczypospolitej”. 
10-14.05.2021r. 
Epoka Napoleona. 
Upadek Napoleona. 

Język angielski 
1 

04-07.05.2021 

Młodzi ludzie muszą więcej spać - 
ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu i 
rozumieniu tekstu pisanego 

Revision 7 - podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 7. 
10-14.05.2021 

Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 

Wyposażenie domu. Zagadki 
kryminalne. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

04-07.05.2021 

Młodzi ludzie muszą więcej spać - 
ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu i 
rozumieniu tekstu pisanego 

Revision 7 - podsumowanie i 
utrwalenie wiadomości z rozdziału 7. 
10-14.05.2021 

Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 

Wyposażenie domu. Zagadki 
kryminalne. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci 
jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
3 

04-07.05.2021 
Revision 6 – podsu,owanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 6. 
Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. 
10-14.05.2021 
Revision Units 5-6 – utrwalenie 
wiadomości obejmujących materiał z 
rozdziałów 5 i 6. 
Sprawdzian umiejętności z zakresu 
materiału z rozdziałów 5-6. 
Choroby i urazy. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 04.05 – 07.05 
Architektura 
10.05 – 14.05 
Początki nowoczesnej architektury 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 04.05 – 07.05 
To takie proste – sekrety elektroniki 
10.05 – 14.05 
To umiem - podsumowanie 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 04-07.05.2021 
Umieszczamy losowo przedmioty na 
scenie w środowisku Baltie. 
10-14.05.2021 
Stosujemy instrukcję warunkową w 
środowisku Baltie. 

Aktywność podczas zajęć zdalnych, 
rozwiązywanie praktyczne zadań, 
kartkówki, sprawdziany, quizy przy 
użyciu aplikacji, programów, 
platformy Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia 04-07.05.2021 
Post. 
10-14.05.2021 
Modlitwa Kościoła. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F 04-07.05.2021r  
- wpływ ćwiczeń siłowych z 

Komunikacja z uczniami, wysyłanie 
zadań, poleceń poprzez  Teamsa oraz 

Mariusz Firszt 



wykorzystaniem ciężaru własnego ciała 
na prawidłową postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji 
na temat najlepszych sportowców 
świata. 
10-14.05.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły 
mięśni brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji 
na temat najlepszych sportowców 
świata. 

dziennik elektroniczny Librus. 
Sprawdzanie wiedzy  i wykonanej 
pracy poprzez Teamsa i Librusa. 

Godzina 
wychowawcza 

04-07.05.2021 
Praca zawodowa moich rodziców. 
10-14.05.2021 

Skutki uzależnień i nałogów. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyńska 

 

Klasa 6C 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 4.05-7.05.2021 
Adam Mickiewicz, Dziady cz. II (całość – 
zadania CKE, dramat romantyczny) 
Patriotyzm  
i heroizm w  H. Sienkiewicza  
W pustyni i w puszczy 
– analiza i interpretacja.  
10.05-14.05.2021 
H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy – 
projekty uczniów. Wypowiedź o charakterze 
argumentacyjnym. 
Projekty uczniów – reminescencje - Dziady cz. 
II A. Mickiewicza. 

Microsoft Teams, Librus, 
Messenger 

Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

Matematyka 04-07.05.2021 
- Rozwiązywanie równań. 
10-14.05.2021 
- Rozwiązywanie równań. 
- Zadania tekstowe. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 04-07.05.2021 
Podsumowanie działu „Kręgowce 
zmiennocieplne”. 
10-14.05.2021 
Sprawdzian wiadomości z działu „Kręgowce 
zmiennocieplne”. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 04-07.05.2021 
- przedstawia atrakcje turystyczne Litwy 
i Białorusi na podstawie mapy i fotografii. 
10-14.05.2021 
- korzystając z mapy, projektuje wycieczkę na 
Litwę i Białoruś. 
 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez dziennik elektroniczny 
Librus oraz przez platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy (w 
formie zdjęcia) na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Muzyka 04-07.05.2021 
Muzyka XX wieku – Witold Lutosławski. 
Muzyka ubiegłego stulecia i jej twórcy. Nauka 
piosenki Pióreczko 
10-14.05.2021 
Jazz, czyli wielka improwizacja. Muzyka 
jazzowa. Nauka piosenki Szalony jazz 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 



Historia 4-7.05.2021r. 
Republika Francuska. 
Omówienie Quizu z rozdziału 5. ,,Upadek 
Rzeczypospolitej”. 
10-14.05.2021r. 
Epoka Napoleona. 
Upadek Napoleona. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język 
angielski 1 

04-07.05.2021 

Młodzi ludzie muszą więcej spać - ćwiczenia w 
rozumieniu ze słuchu i rozumieniu tekstu 
pisanego 

Revision 7 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 7. 
10-14.05.2021 

Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 

Wyposażenie domu. Zagadki kryminalne. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

04-07.05.2021 

Młodzi ludzie muszą więcej spać - ćwiczenia w 
rozumieniu ze słuchu i rozumieniu tekstu 
pisanego 

Revision 7 - podsumowanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 7. 
10-14.05.2021 

Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 

Wyposażenie domu. Zagadki kryminalne. 
Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 3 

04-07.05.2021 
Revision 6 – podsu,owanie i utrwalenie 
wiadomości z rozdziału 6. 
Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. 
10-14.05.2021 
Revision Units 5-6 – utrwalenie wiadomości 
obejmujących materiał z rozdziałów 5 i 6. 
Sprawdzian umiejętności z zakresu materiału 
z rozdziałów 5-6. 
Choroby i urazy. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Plastyka 04.05 – 07.05 
Architektura 
10.05 – 14.05 
Początki nowoczesnej architektury 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Technika 04.05 – 07.05 
To takie proste – sekrety elektroniki 
10.05 – 14.05 
To umiem - podsumowanie 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 04-07.05.2021 
Umieszczamy losowo przedmioty na scenie w 
środowisku Baltie. 
10-14.05.2021 
Stosujemy instrukcję warunkową w 
środowisku Baltie. 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia 04-07.05.2021 
Post. 
10-14.05.2021 
Modlitwa Kościoła. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na 
w/w przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

04-07.05.2021r  
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń 
poprzez  Teamsa oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Mariusz Firszt 



- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 
10-14.05.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 

Sprawdzanie wiedzy  i 
wykonanej pracy poprzez 
Teamsa i Librusa. 

W – F chłopcy  04-07.05.2021r  
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 
10-14.05.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 

Komunikacja z uczniami, 
poprzez platformę Microsoft 
Teams oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

04.05 – 07.05.2021r  
„Praca zawodowa moich rodziców” 
Prezentacja zawodów.   
10.05-14.05.2021r  
„Dzień matki. Szacunek do jej pracy i 
poświęcenia.” 

Komunikacja z uczniami, 
poprzez platformę Microsoft 
Teams oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

Damian Tucin 

 

Klasa 7A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski  04-07.05.2021 
 – Zmagania z ortografią 
 – Pisownia przymiotników złożonych 
 – Tworzenie i zapisywanie skrótów i 
skrótowców  
10-14.05.2021 
 – Malarska wizja biblijnej historii (pierwsza 
godzina lekcyjna) 
-W świetle gier komputerowych (druga 
godzina lekcyjna) 
 – W świetle gier komputerowych 
 – Czy człowiek jest istotą dobrą? 
 – Zdanie złożone podrzędnie z 
imiesłowowym równoważnikiem zdania 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 04-07.05.2021 
- Iloraz i iloczyn potęg o tych samych 
podstawach. 
- Potęgowanie potęgi. 
10-14.05.2021 
- Potęgowanie iloczynu i ilorazu. 
- Działania na potęgach. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 04-07.05.2021 
Sprawdzian wiadomości z działu „Narządy 
zmysłów”. 
Męski układ rozrodczy. 
10-14.05.2021 
Żeński układ rozrodczy. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 04-07.05.2021 
- wskazuje regiony na mapie Polski 
10-14.05.2021 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny Librus oraz 

Ewa Żelisko 



- badanie osiągnięć ucznia i efektów 
kształcenia. 
- przedstawia walory przyrodnicze i 
kulturowe swojego regionu. 

przez platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na w/w przekaźniki 
elektroniczne 

Chemia 04-07.05.2021 
Elektrolity i nieelektrolity 
- co to są elektrolity i nieelektrolity oraz 
zastosowania 
- wskaźniki kwasowo-zasadowe 
Wzory i nazwy wodorotlenków 
- zapisywanie wzorów sumarycznych i 
strukturalnych wodorotlenków 
10-14.05.2021 
Właściwości i zastosowanie wodorotlenku 
sodu 
Właściwości zastosowanie wodorotlenku 
potasu 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 04-07.05.2021 
 - Podsumowanie wiadomości z dynamiki. 
- Sprawdzian wiadomości z działu 
"Dynamika". 
10-14.05.2021 
- Energia i praca 
- Moc i jej jednostki 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 04-07.05.2021 
Folk i country 

10-14.05.2021 
Jazz, czyli wielka improwizacja 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 4-7.05.2021r. 
Omówienie Quizu z rozdziału 6. ,, Świat w 
okresie międzywojennym”. 
Kształtowanie się granic odrodzonej Polski 
cd. 
10-14.05.2021r. 
Tajemnice sprzed wieków- Jak doszło do 
,,cudu nad Wisłą’’? 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 04-07.05.2021 
Omówienie testu. 
10 – 14.05.2021 
Zaimki osobowe i dzierżawcze – ćwiczenia 
utrwalające. 
Zahlen bitte/Proszę zapłacić – liczby w  
praktyce 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Bańka 

Język angielski 
1 

04-07.05.2021 
Ćwiczenie w zakresie środków językowych – 
gramatyka. 
Email z opinią na temat robienia zakupów. 
10-14.05.2021 
Czarny piątek vs Dzień Bez Zakupów. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 7. 
Sprawdzian wiadomości z rozdziału 7. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

04-07.05.2021 
Ćwiczenie w zakresie środków językowych – 
gramatyka. 
Email z opinią na temat robienia zakupów. 
Czarny Piątek vs Dzień Bez Zakupów. 
10-14.05.2021 
Powtórzenie materiału z rozdziału 7. 
Test – sprawdzian wiadomości z rozdziału 7. 
Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



Podróżowanie i turystyka cz. 1. 

Język angielski 
3 

04-07.05.2021 

Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Zakupy i usługi cz 1 

Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Zakupy i usługi cz 2 

10-14.05.2021 

Reklamy internetowych sklepów 
rowerowych 

Proponowanie i reagowanie na propozycje 

Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams. Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 04.05 – 07.05 
Analiza dawnych i współczesnych dzieł 
sztuki 10.05 – 14.05 
Tworzenie z natury 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 04-07.05.2021 
Porządkowanie i ochrona dokumentów. 
10-14.05.2021 
Zadania utrwalające. 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia 04-07.05.2021 
Jeremiasz.  
10-14.05.2021 
Izajasz. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F   04-07.05.2021r  
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 
10-14.05.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 

Komunikacja z uczniami, poprzez 
platformę Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

04.05 – 07.05 
Dzień Flagi – rozmowa o symbolach 
narodowych. 
10.05 – 14.05 
Ich portret – moi rodzice. 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Sylwia Łaskowska 

 

Klasa 7B 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 04-07.05.2021 
Fonetyka. 
10-14.05.2021r.  
Fonetyka. Ćwiczenia praktyczne. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyńska 

Matematyka 04-07.05.2021 
Notacja wykładnicza. 
Notacja wykładnicza. 
Potęga o wykładniku ujemnym. 
Notacja wykładnicza c.d. 
10-14.05.2021 
Notacja wykładnicza c.d. 

Lekcja online na aplikacji Teams. 
Wysłanie zadań do pracy 
samodzielnej przez Teams i Librus 

Marta Wytrykus 



Pierwiastki. 
Pierwiastki. 
Pierwiastki. 

Biologia 04-07.05.2021 
Męski układ rozrodczy. 
Sprawdzian wiadomości z działu „Narządy 
zmysłów”. 
10-14.05.2021 
Żeński układ rozrodczy. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 04-07.05.2021 
- wskazuje regiony na mapie Polski 
10-14.05.2021 
- badanie osiągnięć ucznia i efektów 
kształcenia. 
- przedstawia walory przyrodnicze i 
kulturowe swojego regionu. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny Librus oraz 
przez platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na w/w przekaźniki 
elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Chemia 04-07.05.2021 
Elektrolity i nieelektrolity 
- co to są elektrolity i nieelektrolity oraz 
zastosowania 
- wskaźniki kwasowo-zasadowe 
Wzory i nazwy wodorotlenków 
- zapisywanie wzorów sumarycznych i 
strukturalnych wodorotlenków 
10-14.05.2021 
Właściwości i zastosowanie wodorotlenku 
sodu 
Właściwości zastosowanie wodorotlenku 
potasu 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 04-07.05.2021 
 - Podsumowanie wiadomości z dynamiki. 
- Sprawdzian wiadomości z działu 
"Dynamika". 
10-14.05.2021 
- Energia i praca 
- Moc i jej jednostki 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 04-07.05.2021 
Folk i country 

10-14.05.2021 
Jazz, czyli wielka improwizacja 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 4-7.05.2021r. 
- 
Tajemnice sprzed wieków- Jak doszło do 
,,cudu nad Wisłą’’? 
10-14.05.2021r. 
Omówienie Quizu z rozdziału 6. ,, Świat w 
okresie międzywojennym”. 
Rządy Parlamentarne. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki 04-07.05.2021 
Omówienie testu. 
10 – 14.05.2021 
Zaimki osobowe i dzierżawcze – ćwiczenia 
utrwalające. 
Zahlen bitte/Proszę zapłacić – liczby w  
praktyce 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Bańka 

Język angielski 
1 

04-07.05.2021 
Ćwiczenie w zakresie środków językowych – 
gramatyka. 
Email z opinią na temat robienia zakupów. 
10-14.05.2021 

Teeams, Librus Marta Kasprowicz 



Czarny piątek vs Dzień Bez Zakupów. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 7. 
Sprawdzian wiadomości z rozdziału 7. 

Język angielski 
2 

04-07.05.2021 
Ćwiczenie w zakresie środków językowych – 
gramatyka. 
Email z opinią na temat robienia zakupów. 
Czarny Piątek vs Dzień Bez Zakupów. 
10-14.05.2021 
Powtórzenie materiału z rozdziału 7. 
Test – sprawdzian wiadomości z rozdziału 7. 
Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Podróżowanie i turystyka cz. 1. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

04-07.05.2021 

Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Zakupy i usługi cz 1 

Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Zakupy i usługi cz 2 

10-14.05.2021 

Reklamy internetowych sklepów 
rowerowych 

Proponowanie i reagowanie na propozycje 

Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

 Alina Brzykcy 

Plastyka 04.05 – 07.05 
Tworzenie z natury  
10.05 – 14.05 
Tworzenie z natury 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 04-07.05.2021 
Porządkowanie i ochrona dokumentów. 
10-14.05.2021 
Zadania utrwalające. 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia 04-07.05.2021 
Jeremiasz.  
10-14.05.2021 
Izajasz. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F  04-07.05.2021r  
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 
10-14.05.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez  
Teamsa oraz dziennik 
elektroniczny Librus. Sprawdzanie 
wiedzy  i wykonanej pracy 
poprzez Teamsa i Librusa. 

Mariusz Firszt 

Godzina 
wychowawcza 

04-07.05.2021 
 Ich portret – moi rodzice.  
10-14.05.2021 
W jaki sposób dbam o higienę mojego ciała 
 i umysłu.                                          

Komunikacja z uczniami poprzez 
dziennik elektroniczny Librus oraz 
platformę Teams 

Mariusz Firszt 

Klasa 7C 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 4.05-7.05.2021 Microsoft Teams, Librus, Bogumiła Jarosławska-



Adam Mickiewicz, Dziady cz. II (dokończenie 
zadań CKE, dramat romantyczny) 
Adam Mickiewicz, Burza, 
Powrót taty  
10.05-14.05.2021 
Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć 
Pułkownika 
Powtórzenie wiadomości  
o dotychczas poznanej twórczości Adama 
Mickiewicza. Przygotowanie do 
sprawdzianu. 

Messenger Malinowska 

Matematyka 04-07.05.2021 
Notacja wykładnicza. 
Notacja wykładnicza. 
Potęga o wykładniku ujemnym. 
Notacja wykładnicza c.d. 
10-14.05.2021 
Notacja wykładnicza c.d. 
Pierwiastki. 
Pierwiastki. 
Pierwiastki. 

Lekcja online na aplikacji Teams. 
Wysłanie zadań do pracy 
samodzielnej przez Teams i Librus 

Marta Wytrykus 

Biologia 04-07.05.2021 
Sprawdzian wiadomości z działu „Narządy 
zmysłów”. 
10-14.05.2021 
Męski układ rozrodczy. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 04-07.05.2021 
- wskazuje regiony na mapie Polski. 
- badanie osiągnięć ucznia i efektów 
kształcenia. 
10-14.05.2021 
- przedstawia walory przyrodnicze i 
kulturowe swojego regionu. 
- projektuje trasę wycieczki krajoznawczej 
po własnym regionie. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny Librus oraz 
przez platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na w/w przekaźniki 
elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Chemia 04-07.05.2021 
Elektrolity i nieelektrolity 
- co to są elektrolity i nieelektrolity oraz 
zastosowania 
- wskaźniki kwasowo-zasadowe 
Wzory i nazwy wodorotlenków 
- zapisywanie wzorów sumarycznych i 
strukturalnych wodorotlenków 
10-14.05.2021 
Właściwości i zastosowanie wodorotlenku 
sodu 
Właściwości zastosowanie wodorotlenku 
potasu 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 04-07.05.2021 
 - Podsumowanie wiadomości z dynamiki. 
- Sprawdzian wiadomości z działu 
"Dynamika". 
10-14.05.2021 
- Energia i praca 
- Moc i jej jednostki 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Muzyka 04-07.05.2021 
Folk i country 

10-14.05.2021 
Jazz, czyli wielka improwizacja 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus. 

Anna Jakubiak 

Historia 4-7.05.2021r. 
- 
Tajemnice sprzed wieków- Jak doszło do 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 



,,cudu nad Wisłą’’? 
10-14.05.2021r. 
Omówienie Quizu z rozdziału 6. ,, Świat w 
okresie międzywojennym”. 
Rządy Parlamentarne. 

Język niemiecki 04-07.05.2021 
Omówienie testu. 
10 – 14.05.2021 
Zaimki osobowe i dzierżawcze – ćwiczenia 
utrwalające. 
Zahlen bitte/Proszę zapłacić – liczby w  
praktyce 

Microsoft Teams, Librus Jolanta Bańka 

Język angielski 
1 

04-07.05.2021 
Ćwiczenie w zakresie środków językowych – 
gramatyka. 
Email z opinią na temat robienia zakupów. 
10-14.05.2021 
Czarny piątek vs Dzień Bez Zakupów. 
Powtórzenie materiału z rozdziału 7. 
Sprawdzian wiadomości z rozdziału 7. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
2 

04-07.05.2021 
Ćwiczenie w zakresie środków językowych – 
gramatyka. 
Email z opinią na temat robienia zakupów. 
Czarny Piątek vs Dzień Bez Zakupów. 
10-14.05.2021 
Powtórzenie materiału z rozdziału 7. 
Test – sprawdzian wiadomości z rozdziału 7. 
Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Podróżowanie i turystyka cz. 1. 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Język angielski 
3 

04-07.05.2021 

Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Zakupy i usługi cz 1 

Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: 
Zakupy i usługi cz 2 

10-14.05.2021 

Reklamy internetowych sklepów 
rowerowych 

Proponowanie i reagowanie na propozycje 

Praca z cwiczeniami - umiejetnosci jezykowe 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Plastyka 04.05 – 07.05 
Tworzenie z natury  
10.05 – 14.05 
Tworzenie z natury 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Sylwia Łaskowska 

Informatyka 04-07.05.2021 
Porządkowanie i ochrona dokumentów. 
10-14.05.2021 
Zadania utrwalające. 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

Religia 04-07.05.2021 
Eliasz. 
10-14.05.2021 
Izajasz. 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F  04-07.05.2021r  
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez  
Teamsa oraz dziennik 
elektroniczny Librus. Sprawdzanie 
wiedzy  i wykonanej pracy 

Mariusz Firszt 



temat najlepszych sportowców świata. 
10-14.05.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 

poprzez Teamsa i Librusa. 

Godzina 
wychowawcza 

4.05-7.05.2021 
Dzień Flagi – rozmowa o symbolach 
narodowych. Czy znam i rozumiem hymn 
narodowy. Quiz 
10.05-14.05.2021 
Ich portret – moi rodzice. 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Bogumiła Jarosławska - 
Malinowska 

 

Klasa 8A 
 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 04-07.05.2021 
  - Przed egzaminem- wszystko o rozprawce 
- próbny egzamin ósmoklasisty 
10-14.05.2021 
 – Przed egzaminem-powtórka ze 
słowotwórstwa 
– Przed egzaminem- Powtórka z fonetyki – 
Przed egzaminem- powtórka z fleksji 
- Przed egzaminem- powtórka ze składni 
– Przed egzaminem- powtórka z zagadnień 
dot. kultury języka 

platforma Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Joanna Ołdak 

Matematyka 04-07.05.2021 
-  Egzaminy próbne. 
10-14.05.2021 
 - Utrwalenie wiadomości przed egzaminem – 
rozwiązywanie zestawów zadań z matematyki 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 04-07.05.2021 
Próbny Egzamin Ósmoklasisty. 
10-14.05.2021 
Materia i energia w ekosystemie. 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 04-07.05.2021 
- omawia zasoby wód artezyjskich i ich rolę 
w gospodarce kraju. 
10-14.05.2021 
- określa położenie geograficzne i podział 
Oceanii na podstawie map 
ogólnogeograficznej i politycznej. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny Librus oraz 
przez platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na w/w przekaźniki 
elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Chemia 04-07.05.2021 
Białka 
- pojęcie białek 
- rodzaje, budowa i otrzymywanie białek 
Próbny egzamin ósmoklasisty 
10-14.05.2021 
Właściwości i zastosowanie białek 
- jakie funkcje pełnią  białka w organizmie  
- doświadczenie 
(właściwości  białek i efekt Tyndalla) 
Poznajemy sacharydy 
- skład pierwiastkowy, pojęcie i rodzaje 
sacharydów 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 04-07.05.2021 Platforma Microsoft Teams oraz Justyna Sewastjanowicz 



 - Obrazy tworzone przez zwierciadła 
sferyczne. 
- Próbny egzamin ósmoklasisty. 
10-14.05.2021 
- Zjawisko załamania światła 
- Soczewki 

dziennik elektroniczny Librus 

Historia 4-7.05.2021r. 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. ,, 
Upadek Komunizmu".-  prezentacje. 
- 
10-14.05.2021r. 
Europa po rozpadzie ZSRS. 
Quiz wiadomości z rozdziału 5. ,, Upadek 
Komunizmu". 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język 
niemiecki 

04-07.05.2021 
Geburtstagswünsche. Życzenia urodzinowe 
10-14.05.2021 
Kollege Hund. Mój kolega pies.  
Etwas typisch Deutsch. Coś typowo 
niemieckiego. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 
 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język 
angielski 1 

04-07.05.2021 

- 
10-14.05.2021 
Kariera w branży telewizyjnej i filmowej - 
dyskusja w oparciu o tekst pisany, tworzenie 
pracy projektowej na wybrany temat. 
Co jadają Brytyjczycy? - dyskusja w oparciu o 
tekst pisany, tworzenie pracy projektowej. 
Poszerzanie słownictwa w kontekście planów 
dotyczących przyszłości oraz rozwiązywanie 
zadań egzaminacyjnych. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język 
angielski 2 

04-07.05.2021 
Próbny egzamin ósmoklasisty – Język polski. 
Próbny egzamin ósmoklasisty. Matematyka. 
10-14.05.2021 
Zastosowanie zdań przydawkowych 
ograniczających do opisu katastrof 
naturalnych. 
Rozmowa na temat warunków pogodowych 
oraz istoty dbania o środowisko naturalne w 
oparciu o tekst mówiony i pisany. 
Praca z ćwiczeniami. Wpis na blogu 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 

Informatyka 04-07.05.2021 
- 
10-14.05.2021 
Stosowanie tablic do wprowadzania danych i 
zapisywania wybranych algorytmów 
porządkowania i wyszukiwania w języku C++. 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

WOS 04-07.05.2021  
Zajęcia nie odbędą się  
Próbny egzamin ósmoklasisty 
10-14.05.2021 
Współpraca m/narodowa 
(Organizacja Narodów Zjednoczonych) 
Współpraca m/narodowa 
(Organizacja paktu Północnoatlantyckiego – 
NATO) 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 

EDB 04-07.05.2021 
- 
10-14.05.2021 
Wpływ niskiej temperatury na organizm 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 



człowieka. 
Religia 04-07.05.2021 

Dojrzałość. 
10-14.05.2021 
Przyjaźń z Bogiem. 
 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

04-07.05.2021r  
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 
10-14.05.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez  
Teamsa oraz dziennik 
elektroniczny Librus. Sprawdzanie 
wiedzy  i wykonanej pracy 
poprzez Teamsa i Librusa 

Mariusz Firszt 

W-F chłopcy  04-07.05.2021r  
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 
10-14.05.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 

Komunikacja z uczniami, poprzez 
platformę Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

4-7.05.2021r. 
Planuję swoją edukację. 
10-14.05.2021r. 
Jak być asertywnym? Unikam używek. 

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Justyna Wasiak 

 

Klasa 8B 
 

Przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

Język polski 04-07.05.2021 
Przed egzaminem: 
Analiza i interpretacja wybranych utworów 
lirycznych. 
10-14.05.2021r. 
Przed egzaminem: 
Analiza i interpretacja wybranych utworów 
lirycznych. 

dziennik elektroniczny Librus,  
platforma Microsoft Teams 
 

Danuta Turczyńska 

Matematyka 04-07.05.2021 
-  Egzaminy próbne. 
10-14.05.2021 
 - Utrwalenie wiadomości przed egzaminem – 
rozwiązywanie zestawów zadań z 
matematyki 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Małgorzata Gawryś 

Biologia 04-07.05.2021 
Podsumowanie działu „Ekologia”. 
10-14.05.2021 
- 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Monika Lach 

Geografia 04-07.05.2021 
- omawia zasoby wód artezyjskich i ich rolę 
w gospodarce kraju. 

Komunikacja z uczniami 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez 
dziennik elektroniczny Librus oraz 

Ewa Żelisko 



10-14.05.2021 
- określa położenie geograficzne i podział 
Oceanii na podstawie map 
ogólnogeograficznej i politycznej. 

przez platformę Microsoft Teams. 
Sprawdzanie wiedzy poprzez 
wysyłanie przez uczniów 
wykonanej pracy (w formie 
zdjęcia) na w/w przekaźniki 
elektroniczne. 

Chemia 04-07.05.2021 
Białka 
- pojęcie białek 
- rodzaje, budowa i otrzymywanie białek 
Próbny egzamin ósmoklasisty 
10-14.05.2021 
Właściwości i zastosowanie białek 
- jakie funkcje pełnią  białka w organizmie  
- doświadczenie 
(właściwości  białek i efekt Tyndalla) 
Poznajemy sacharydy 
- skład pierwiastkowy, pojęcie i rodzaje 
sacharydów 

Platforma Microsoft Teams, 
Librus 

Bogumiła Włodarek 

Fizyka 04-07.05.2021 
 - Obrazy tworzone przez zwierciadła 
sferyczne. 
- Próbny egzamin ósmoklasisty. 
10-14.05.2021 
- Zjawisko załamania światła 
- Soczewki 

Platforma Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Justyna Sewastjanowicz 

Historia 4-7.05.2021r. 
Początek III Rzeczypospolitej. 
- 
10-14.05.2021r. 
Podsumowanie wiadomości z rozdziału 5. ,, 
Upadek Komunizmu". 
Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. ,, 
Upadek Komunizmu".-  prezentacje. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Justyna Wasiak 

Język niemiecki  04-07.05.2021 
Geburtstagswünsche. Życzenia urodzinowe 
10-14.05.2021 
Kollege Hund. Mój kolega pies.  
Etwas typisch Deutsch. Coś typowo 
niemieckiego. 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Agnieszka Kordyzon-
Andrzejewska 

Język angielski 
1 

04-07.05.2021 

- 
10-14.05.2021 
Kariera w branży telewizyjnej i filmowej - 
dyskusja w oparciu o tekst pisany, tworzenie 
pracy projektowej na wybrany temat. 
Co jadają Brytyjczycy? - dyskusja w oparciu o 
tekst pisany, tworzenie pracy projektowej. 
Poszerzanie słownictwa w kontekście planów 
dotyczących przyszłości oraz rozwiązywanie 
zadań egzaminacyjnych. 

Teams, Librus Alina Brzykcy 

Język angielski 
2 

04-07.05.2021 
Próbny egzamin ósmoklasisty – Język polski. 
Próbny egzamin ósmoklasisty. Matematyka. 
10-14.05.2021 
Zastosowanie zdań przydawkowych 
ograniczających do opisu katastrof 
naturalnych. 
Rozmowa na temat warunków pogodowych 
oraz istoty dbania o środowisko naturalne w 
oparciu o tekst mówiony i pisany. 
Praca z ćwiczeniami. Wpis na blogu 

Teams, Librus Marta Kasprowicz 



Informatyka 04-07.05.2021 
Stosowanie instrukcji warunkowej i 
iteracyjnej w języku C++. 
10-14.05.2021 
Stosowanie tablic do wprowadzania danych i 
zapisywania wybranych algorytmów 
porządkowania i wyszukiwania w języku C++. 

Aktywność podczas zajęć 
zdalnych, rozwiązywanie 
praktyczne zadań, kartkówki, 
sprawdziany, quizy przy użyciu 
aplikacji, programów, platformy 
Teams i dziennika 
elektronicznego Librus 

Paulina Mroczek 

WOS 04-07.05.2021  
Zajęcia nie odbędą się  
Próbny egzamin ósmoklasisty 
10-14.05.2021 
Współpraca m/narodowa 
(Organizacja Narodów Zjednoczonych) 
Współpraca m/narodowa 
(Organizacja paktu Północnoatlantyckiego – 
NATO) 

Microsoft Teams, dziennik 
elektroniczny Librus 

Maria Wytrykowska 

EDB 04-07.05.2021 
- 
10-14.05.2021 
Wpływ niskiej temperatury na organizm 

człowieka. 

Teams, Librus Agnieszka Kowalik 

Religia 04-07.05.2021 
Dojrzałość. 
10-14.05.2021 
Przyjaźń z Bogiem. 
 

Komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny Librus i platformę 
Microsoft Teams. Sprawdzanie 
wiedzy poprzez wysyłanie przez 
uczniów wykonanej pracy na w/w 
przekaźniki elektroniczne. 

Ks. Paweł Cudny 

W-F 
dziewczyny 

04-07.05.2021r  
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 
10-14.05.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 

Komunikacja z uczniami, 
wysyłanie zadań, poleceń poprzez  
Teamsa oraz dziennik 
elektroniczny Librus. Sprawdzanie 
wiedzy  i wykonanej pracy 
poprzez Teamsa i Librusa 

Mariusz Firszt 

W-F chłopcy  04-07.05.2021r  
- wpływ ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała na prawidłową 
postawę człowieka.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 
10-14.05.2021r  
- kształtowanie sprawności fizycznej, 
ukierunkowanej na poprawę siły mięśni 
brzucha, oraz siły mięśni nóg.  
- poszukiwanie i poszerzanie informacji na 
temat najlepszych sportowców świata. 

Komunikacja z uczniami, poprzez 
platformę Microsoft Teams oraz 
dziennik elektroniczny Librus 

Damian Tucin 

Godzina 
wychowawcza 

04-07.05.2021 
Mój ubiór świadczy o mnie. 
10-14.05.2021 
-  

Dziennik elektroniczny librus, 
Teams 

Monika Lach 

 

 


